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57. fundur hreppsnefndar Ásahrepps var haldinn á skrifstofu Ásahrepps miðvikudaginn 11. apríl og 
hófst hann kl. 09:00. 
 
Fundinn sátu: 
Brynja Jóna Jónasdóttir, Karl Ölvisson, Nanna Jónsdóttir,  Elín Grétarsdóttir og Egill Sigurðsson. 
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Nanna Jónsdóttir.  
 
Dagskrá  
 

1. Fundargerðir  
2. Erindi til hreppsnefndar  
3. Viðhald girðinga meðfram Hringveginum um Ásahrepp 
4. Næsti fundur hreppsnefndar  

 
 Oddviti setti fundinn, bauð fundarmenn velkomna og leitaði afbrigða að bæta við undirliðnum f) 54. 
fundur Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps, haldinn 9. apríl sl., g) 23. fundur Odda bs. haldinn 
9 apríl sl. og h) 19. fundur Húsakynna bs., haldinn 9. apríl sl. við dagskrárlið 1. Fundargerðir. 
Samþykkt. 
 

Gengið til dagskrár:  
 

1. Fundargerðir  
a) 54. fundur stjórnar Brunavarna Rangárvallasýslu bs., haldinn 15. mars sl.  

Lagt fram til kynningar. 
b) 53. fundur félagsmálanefndar Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-

Skaftafellssýslu bs. haldinn 15. mars sl.  
Lagt fram til kynningar. 

c) 53. fundur Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps, haldinn 19. mars sl. 
Lagt fram til kynningar. 

d) 153. fundur skipulagsnefndar haldinn 21. mars sl.  
Lagt fram til kynningar. 

e) 51. fundur stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita bs., haldinn 15. mars sl. 
Lagt fram til kynningar. 

f) 54. fundur Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps, haldinn 9. apríl sl. 
Lagt fram til kynningar. 

g) 23. fundur Odda bs., haldinn 9. apríl sl. 
Lagt fram til kynningar. 

h) 19. fundur Húsakynna bs., haldinn 9. apríl sl., liður 2 þarfnast umfjöllunar 
Liður 2. 1601012 - Eignir í umsjá Húsakynna bs. 
2.1 Þóristungur 
Formaður lagði fram samning við Fish partner um Þóristungur. Samningurinn var borinn upp til 
atkvæða og samþykktur með tveimur atkvæðum (IPG,YKJ), einn var á móti (KÖ). 
Bókun frá Karli Ölvissyni 
Að mínum dómi má t.d. ekki fækka herbergjum eins og samningurinn gerir ráð fyrir. 
Hreppsnefnd frestar afgreiðslu liðsins og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram í samræmi við 
umræður. 

2. Erindi til hreppsnefndar  
a) Styrkbeiðni frá verkefnastjóra verðlaunahátíðar barnanna hjá krakka Rúv 

Hafnað. 
b) Beiðni um auglýsingu í 1. maí blað Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi 
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Hafnað. 
c) Erindi frá Inkasso um að kynna leið sína í innheimtu fyrir sveitarfélög 

Hafnað. 
d) Erindi frá verkefnisstjórn „Umhverfis-Suðurland“ þar sem óskað er eftir tengilið við 

sveitarfélagið í verkefninu. Markmiðið að fara í sameiginlegt átak á Suðurlandi í 
umhverfismálum, jafnt í tiltekt og fræðslu til íbúa 

Samþykkt að sveitarstjóri verði tengiliður. 
e) Styrkbeiðni frá Karlakór Rangæinga um auglýsingu í söngskrá kórsins fyrir árið 2018  

Samþykkt að kaupa auglýsingu fyrir 25.000 kr. Bókast á lið 02-80 ýmsir styrkir. 
 

3. Viðhald girðinga meðfram Hringveginum um Ásahrepp 
Samningur við verktaka vegna viðhalds girðinga meðfram hringveginum er runnin út.  
Samþykkt að auglýsa eftir aðila í verkið. 
 

4. Næsti fundur hreppsnefndar  
Næsti fundur hreppsnefndar verður haldinn miðvikudaginn 18. apríl nk. kl. 09:00 á skrifstofu 
Ásahrepps á Laugalandi.  
 
Til kynningar:  

A. Dreifibréf undanþágunefndar grunnskóla fyrir skólaárið 2018-2019. 
B. Sambandið, viðkvæm álitamál og nemendur - morgunverðarfundur um skólamál 27. apríl. 
C. Aldursdreifing í sveitarfélögum. 
D. UMFÍ, Ályktun Ungt fólk og lýðræði 2018. 
E. Sambandið, endurútgáfa á handbókum um velferð og öryggi barna í grunnskólum og leikskólum. 
F. Íbúðir í byggingu og lausar lóðir, SSV. 
G. Aðalfundur Markaðsstofu Suðurlands - auglýst eftir framboðum til stjórnarsetu. 
H. Fullveldi Íslands 100 ára: Viðburðir 28. mars 2018 -  4. apríl. 
I. Fundargerð 858. fundar stjórnar sambandsins. 
J. Frá nefndasviði Alþingis - 394. mál til umsagnar. 
K. Frá nefndasviði Alþingis - 345. mál til umsagnar. 
L. 185. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 
M. Menningarkort Suðurlands. 
N. Til umsagnar 389. mál frá nefndasviði Alþingis. 
O. Drög að breytingu á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð, frestað. 
P. Aðalfundur og árshátíð Markaðsstofu Suðurlands. 
Q. Stjórn Skógasafns fundargerð frá 20. mars sl. 
R. Tillaga frá félagi sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu. 
S. Umhverfissjóður Íslenskra Fjallaleiðsögumanna auglýsir styrki. 
T. 264. fundur stjórnar SOS. 
U. Umsögn sambandsins um drög að frumvarpi til laga um persónuvernd. 
V. Gögn af fundi sveitarstjórna á Suðurlandi með þingmönnum Suðurkjördæmis. 
W. Grunnskólasamfélagið verður upplýst reglubundið um könnunarprófin, sambandið. 
X. Lögfræðiálit vegna samræmdra könnunarprófa og fréttatilkynning. 
Y. Invitasjon til Nordisk konferanse, Oslo 24.-26. april. 
Z. Niðurstaða menntamálaráðherra vegna samræmdra könnunarprófa í 9. bekk. 
AA. Drög að breytingu á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð. 
BB. Til umsagnar 239. mál frá nefndasviði Alþingis. 
CC. Tillögur að smávirkjunum minni en 10 MW. 
DD. Til umsagnar 339. mál frá nefndasviði Alþingis. 
EE. Frá nefndasviði Alþingis - 114. mál til umsagnar. 
FF. Kjötmjöl – yfirburða áburðarefni til uppgræðslu lands. 
GG. Lánssamningur, Brunavarnir Rangárvallasýslu bs. 

 
 
Fundargerð yfirlesin, samþykkt. 
Fleira ekki gert. 
Fundi slitið kl. 12:00 
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______________________________
Elín Grétarsdóttir (sign) 
 
 
 
______________________________ 
Brynja Jóna Jónasdóttir (sign) 
 

 
 
 
______________________________ 
Egill Sigurðsson (sign) 
 
 

 
_____________________ 
Karl Ölvisson (sign) 

 
______________________________ 
 Nanna Jónsdóttir (sign)
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